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LLENGUA CATALANA 4t CURS ESO 

 
CURS: 2019/2020 

 
Denominació 
de la matèria 

Llengua catalana 4t ESO 

Durada i 
distribució 
setmanal: 

3 hores setmanals 
 

Professora 4.1, 4.2, 4.4 Ivonne Tutusaus 
4.3 Rosa  

Presentació: 

 
El domini de les habilitats  pròpies de la llengua és l'objectiu fonamental 
d'aquesta àrea: llegir, escriure, entendre i expressar-se de manera adequada 

i correctament. 
 
Considerem que és fonamental aconseguir que els nostres alumnes llegeixin 
amb un nivell alt de comprensió per ser competents lingüísticament. Per això les 
lectures són obligatòries i compartim el projecte lector amb l'hora de biblioteca. 
 
L'institut de Collbató prioritzem el treball dirigit de l'expressió escrita amb 
l'objectiu de millorar les produccions dels nostres alumnes, tant pel que fa a la 
correcció com a l'originalitat i nivell lèxic. Aquest curs ens centrarem en la 
producció de textos argumentatius, cartes de presentació, currículum, 
documents administratius i textos literaris. 
 
A 4t, a més dels continguts de morfologia, ortografia i sintaxi dictats pel 
departament, treballarem la literatura catalana des d’una perspectiva històrica, 
així situarem obres i autors cabdals de la literatura catalana moderna i 
contemporània.  

Avaluació: 

Per a l’avaluació de l’alumnat, es tindrà en compte els següents barems: 
Grups 4.1 - 4.2 
- Els exàmens compten un 60% de la nota global. En els exàmens es valoren 

els continguts treballats i les habilitats lingüístiques: l'expressió escrita i la 
comprensió lectora.  La lectura obligatòria es compta en aquest percentatge. 
La lectura es valora dins d’aquest apartat. 
- Les activitats avaluables fetes a classe suposen un 30% de la nota 

d'avaluació. 
- L'actitud es valora en un 10%. Fer els deures, participar, ser puntual, ser 
respectuós, tenir interès són ítems que es tenen en compte en aquest apartat. 
Grups 4.3 - 4.4 
- Els exàmens compten un 50% de la nota global. En els exàmens es valoren 
els continguts treballats i les habilitats lingüístiques: l'expressió escrita i la 
comprensió lectora.  La lectura obligatòria es compta en aquest percentatge. 
La lectura es valora dins d’aquest apartat. 
- Les activitats avaluables fetes a classe suposen un 30% de la nota 
d'avaluació. 
- L'actitud es valora en un 20%. Fer els deures, participar, ser puntual, ser 

respectuós, tenir interès són ítems que es tenen en compte en aquest apartat. 
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A més a més, cal tenir en compte que: 

A] Si no es demostra que el llibre s’ha acabat, la nota és un 0. 

 
B] Els deures obligatoris d’estiu suposaran un 10% de la nota 

del 1r trimestre. 
 

C] Als treballs lliurats i als exàmens, es descomptarà 0’1 punts 
per falta d’ortografia que sigui diferent. Es podrà descomptar per 
aquest motiu fins a un màxim de 2 punts. 

 
D] Les lectures extraordinàries que es fan a la biblioteca i que són 
controlades pel professorat podran augmentar 0,25- 0’5 punts per 
lectura, fins un màxim d’1 punt. És condició indispensable, a segon 
cicle de l’ESO, haver aprovat l’avaluació perquè aquest barem es 
tingui en compte.  
 
En els cursos de 3r i 4t, aquesta nota només dóna opció a millorar 
la qualificació, no a aprovar la matèria. Es farà constar en un 
comentari al butlletí.  
 
Les lectures voluntàries d’estiu no comptaran com a lectures de 
primer trimestre. 
 

Càlcul de la nota final i recuperació de l’àrea:  
 

La qualificació final de l’àrea s’obtindrà de la nota mitjana dels tres trimestres, 
sempre i quan s’assoleixin com a mínim dos trimestres. Si el trimestre no 
assolit és el tercer, per poder fer la mitjana la nota ha de ser de 4 o més.  
 
La recuperació dels trimestres suspesos es farà al juny, en les dates que es 
determinin. La recuperació serà per trimestres, tenint en compte que hi ha 
continguts que es van repetint.  

Recuperació de l’àrea el curs següent: Si l’alumne no assoleix l’àrea al juny 

s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària de febrer en les dates i 

horaris que es determinin. Serà imprescindible que faci un dossier per 

repassar els continguts que comptarà un 20% de la nota i l’examen un 80%. 

Els alumnes que tenen la matèria pendent per lectures no fetes, caldrà que 

segueixin el mateix calendari de recuperació: lliurin una fitxa de la lectura i 

facin un examen.  

 

Material de 
referència 

 

 
Llengua catalana 4. 4 D’ESO Ed. Barcanova 
Moodle: Català 4t ESO  
 
LECTURES 4.1 I 4.2: 

● Maite Carranza. Paraules emmetzinades. Ed. Edebé 
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● Casagran, Roc. Ara que estem junts Ed. 62 
● Jordi Galceran. Mètode Grönholm. Ed. 62 

 
LECTURES 4.3: 

● CARRANZA, Maite. Una bala per al record. Jollibre 

● Rafael Vallbona, Pis d’estudiants. Ed. Estrella Polar 
● 3a lectura pendent d’escollir. 

 

 
 


